Santa Maria da Vitória
Bahia - BA
Histórico
A sede do atual município de Santa Maria da Vitória teve origem, nos meiados so século
XIX, num arraial formado na margem do Rio Corrente, em território, então pertencente ao
município do Rio das Éguas (hoje Correntina), por pessoas que para ali ocorreram com o fito da
exploração de ouro nas proximidades, dedicando-se depois a agricultura.
Em 1840, viam-se apenas poucas casas, circundadas de frondosas gameleiras, em cuja
sombra se abrigavam os que vinha fazer transações comerciais. Era, naquela época, o porto
frequentado constantemente por ajoujos (canoas ligadas por travessas de madeira), que se
entregavam ao comércio, especialmente de rapadura, produzida no Brejo do Espírito Santo, que
em 1887 era distrito de paz, e do qual muito dependia o arraial em formação.
Em 1850 um artífice, vindo da cidade de Barra do Rio Grande, construiu a primeira
embarcação para o transporte de mercadorias e animais. Foram construídas logo após outras
embarcações e o arraial, começou a crescer com a chegada de grande número de pessoas para as
atividades agrícolas. Interessante é que, naquela época, as embarcações eram movidas a remo, por
8 a 10 homens, conforme o tamanho e a tonelagem da embarcação. A 28 de julho de 1898, foi
inaugurada a navegação no Rio Corrente, ancorando no porto desta cidade, o tradicional navio
denominado “Saldanha Marinho”.
A capela construída por seus fundadores foi dedicada a Nossa Senhora da Vitória, ficando
filiada a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Rio das Éguas. O arraial cresceu de importância
e transformou-se em um pôrto de grande movimento comercial.
Gentílico: santa-mariense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de Santa Maria da Vitória, pela lei provincial nº 1960, de 08-06-1880,
desmembrada de Carinhanha. Sede no antigo Arraial de Santa Maria da Vitória.
Elevado à condição de cidade com a denominação de Santa Maria, pela lei estadual nº 737,
de 26-06-1909.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito
sede.
Assim permanecendo em nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-IX-1920.
Pelo decreto estadual nº 7479, de 08-07-1931, Santa Maria adquiriu o território do extinto
município de Rio Alegre, com simples distrito.
Pelo decreto estadual nº 8292, de 03-02-1933, é criado o distrito de São Pedro do Açude e
anexado ao município de Santa Maria.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 2
distritos: Santa Maria, e São Pedro do Açude.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 3 distritos: Santa Maria, Inhaúmas e São Pedro do Açude.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938 o distrito de São Pedro passou a denominarse, simplesmente São Pedro. E ainda Santa Maria adquiriu do município de Carinhanha o distrito
de Alegre (ex-Rio Alegre), alterado pelo mesmo decreto acima citado.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 4
distritos: Santa Maria, Inhaúmas, Rio Alegre (ex-Alegre) e São Pedro (ex-São Pedro do Açude).
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, retificado pelo decreto estadual nº 12978,
de 01-06-1944, o município de Santa Maria tomou a denominação de Santa Maria Vitória. Pelos

mesmos decretos estaduais acima citado, o distrito de São Pedro e Rio Alegre passaram a chamarse, respectivamente, Açudina e Coribe.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 4 distritos: Santa
Maria da Vitória, Açudima (ex-São Pedro), Coribe ex-Rio Alegre) e Inhaúmas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Pela lei estadual nº 1023, de 14-08-1958, desmembra do município de Santa Maria da
Vitória o distrito de Coribe. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos: Santa
Maria da Vitória, Açudima e Inhaúmas.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas municipais
Santa Maria da Vitória para Santa Maria, alterado pela lei estadual nº 737, de 26-06-1909.
Santa Maria para Santa Maria da Vitória, alterado pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943,
retificado pelo decreto estadual nº 12978, de 01-06-1944.

